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POLITIKAI ÚJSÁG.

Magjaién minden szerdán es szombaton este
Kéziratokat viaasa nem adunk POLITIKAI FÓMUNKATÁRS :

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 2 D r .  B Ú Z A  B A R N A
Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál.

Előfizetési ár:
évre 10 korona, félévre 5 korona. Negyed 

évre 2 korona S0 fiilér Lgyes arám ára 10 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban kóslUnk

Harc
a becsületért.

Az aradi v á la sz tá s .
Roppant méretű, hatalmas 

nagy ünnep volt Aradon a szö
vetkezett ellenzék zászlóbontása. 
Nagyszerű fogadtatás, méltóságos, 
lelkes, impozáns népgyülés. Egész 
nagy erdő emberfejekből, óriási 
tábora az öntudatos, értelmes vá 
rosi polgárságnak, hogy szédület 
volt végignézni rajta. A vértanuk 
gyönyörű ércemléke körül,a meg
olt nagyok arckepei alatt az élő, 
küzdő, lelkesedő magyarság ren
geteg tömege : valami lebiivö- 
loen hatalmas látvány volt.

A tisztességről beszéltek a 
népgyülés szónokai s valóban 
szinte úgy érezte mindenki, bogy 
ez nem is politikai küzdelem itt 
már, nem pártprogranunok üt
közése, hanem a tisztesség harca- 
a mindent megmételyező, mindent 
elaljasitó, a nemzet életfáját nyo
morultul elrothasztó becstelen 
rendszer ellen.

Ha valóban a népakarat ér
vényesülne a magyar választáso 
kon, akkor az aradi választásnak 
a sorsa már ezzel a nappal 
véglegesen eldőlt volna. Mert 
hatalmasabb, egységesebb, lesuj- 
tóbb megnyilatkozása nem is kép
zelhető a népakaratnak, mint a 
hogy az tegnap szólalt meg a 
Tiszáék panamákon élősködő 
kormányzata ellen. Egy megcsalt, 
kifosztott, meglopott nemzet el
keseredése zúgott az aradi nép 
ezreinek ajkán s kemény Ítéletet 
mondott a panamák hőseire, a 
közvagyon hűtlen kezelőire. Ida 
úgy lenne, mint szabad és mü
veit országokban van, a nép 
akarat és választási eredmény 
egyet jelentene nálunk is, akkor 
már ma íéltétlen bizonyossággal 
meg volna pecsételve Tisza csú
fos bukása.

Csakhogy nálunk a választást 
nem a nyíltan megszólaló nép
akarat dönti el, hanem a sötét
ben ólálkodó erők piszkos mun
kája. S mikor az aradi választás 
kilátásairól beszélgetünk, eszünkbe 
jut, hogy hány kormánypárti s 
hány ellenzéki meggyőzőeésü

ember van a városban. Mert az
zal tisztában van mindenki, hogy 
ha csak ettől függne az ered
mény, ha valóban a meggyőző
dések szabad és tiszta megnyi
latkozása lehetne a választás, ak
kor az ellenzék óriási többsége 
feltétlenül biztosítva volna.

Hanem azt számolgatjuk, hogy 
hány tisztviselő van a városban, 
hány vasutas, postás, hány korcs- 
máros, trafikos es más ilyen kor
mánytól függő ember. Aztán 
hogy hány megtántoritható s 
pénzért megvehető ember van. 
Hány van. akit már száz koroná 
val meg lehet venni, hány, aki 
még ezer korona kísértésének is 
ellenáll.

így tárgyalják M ígyarorszá- 
gon mindenütt a választási kilá
tásokat s különösen igy tárgyal
ják Aradon, ahol a kormán) a 
ketségbeeses legvégső eszközeivel, 
minden kifejthető hatalmi erősza
kával s minden mozgósítható 
pénzkészletével fekszik rá a vá
lasztók meggyőződésére.

Íme : ez a mai választási 
rendszer, ez a magyar közélet 
ez a Tiszák erkölcsi világa. Mi 
már megszoktuk, mint ahogy a 
börtön szalmáján fetrengo rab 
kénytelen lassacskán megszokni 
a szennyet s a férgek marását. 
1 >e milyen felháborítók milyen 
undoritó lehet ez a müveit s 
bee uletes küllőid embere szá
mára! Mennyire megvetheti a 
magyar nemzetet, aki végignéz 
egy ilyen választási harcot !

Az ellenzéknek nincs más 
fegyvere, mint a lelkesítés, az 
agitáció. Az ellenzék kiáll a nyil
vánosság elé a szabad térre s ott 
hirdeti a maga elveit és törek
véseit.

A kormán) pártnak eszébe se 
jut nyílt helyen, a nép előtt 
megjelenni. Összejöveteleit zárt 
ajtók mögött, zárt helyen tartja. 
A nép meggyőzésére nem is 
gondol. Hanem elindulnak este 
bujkálva, úgy járják be az em- 
Dereket egyenként s kínálnak 
nekik száz koronát, ezer koronát 
a szavazatukért. Ez a munkapárti 
agitáció. Meg az ukáz, amit a 
hivatallönökök, az államhatalom 
kezelői küldenek az alárendeltek
hez : szavazni, mert különben jön 
az üldözés.

Istenem: egy szegény iparos 
embernek, aki egész esztendei

keserves munkájával se tud meg
keresni ezer koronát, milyen rop
pant kisértés lehet az, mikor 
egy ezer koronás bankót lobog
tatnak előtte! Csak egy nevet 
kell kimondani s övé ez a ren
geteg pénz, ez a nagy vagyon. 
A szentek lelki ereje kell ahhoz, 
hogy ilyen kisértésnek ellenáll
hasson.

Igaz : azért nyomorog, azért 
szegény a magyar kisiparos, a 
magyar kisember, mert ezeknek 
a nagy uraknak a/, államtól el- 
orzott pénzükből ezer korona 
telik egy-egy szavazat megvásár
lására. De hát megvédheti-e ez 
a lelháboritó gondolat a kisértés 
ellen azt akinek ingyen, egy sza
vazatért, ezer koronát nyom a 
kezébe a kormánypárti kortes5

Es a tisztviselő, a postás, a 
vasutas, aki tudja, hogy Trszte- 
nára helyezik át, ha nem szavaz 
a kormányra. Nem a vértanuk 
önfeláldozó buzgalma keil ahhoz, 
hogy egy-eyy ilyen meyfenyege- 
tett ember hu maradjon a meg
győződéséhez ?

bizony, bizony nem európai 
értelemben vett választás még 
ez a harc, hanem középkori is
tenítélet, ahol a meztelen és 
fegyvertelen ember puszta keze-. 
vei á l az állig felfegyverkezett 
páncélos lovagakkui s/emben.

S már féktelenül dolgoznak 
Aradon a kormány kimeritlietet- 
len bőségü harci fegyverei. Egy 
postatisztet, aki azt merte mon
dani, hogy Tisza bukását óhajtja
— nyomban áthelyezlek. Szegény 
iparosoknak ezer koronát kínál 
nak a szavazatukért, l'rogrammot 
nem adnak, beszédeket a válasz 
tók meggyőzesére nem tartanak. 
A pénz beszél és a hivatallőnö- 
kők korbácsa.

S mig ezek történnek Aradon
— Tisza pohárküszüntót mond 
Pesten s beszél nemzeti akaratról, 
eszményi célokról, erkölcsi té
nyezőkről. S hirdeti, hogy ők 
becsületes emberek becsületes 
harcát vivják.

Az embernek az esze megáll, 
mikor ezt olvassa. Mi ez ? A 
végsőkig elvakult őrjöngés vagy 
cégéresen szemérmetlen képmuta- 
tüs 5

1 lát becsületes emberek vesz
tegetnek ? Becsüles emberek át
helyeztetik s üldözik azt a tiszt

viselőt, aki a meggyőződését 
követni meri ?

Hogy meri az erkölcs és a 
becsiilet fogalmát az ajkára venni 
az, akinek ilyen eszközökkel ké
szítik a megválasztását 5

Lesz-e erős lélek Arad vá
lasztóiban, hogy ennyi kisértés
nek, ennyi erőszaknak ellenáll
hassanak ?

A minapi gyűlés után hizunk 
benne, hogy lesz. 1 lisz a vérta
nuk pora él ott a földben, a vér
tanuk szelleme él a levegőben!

Az aradi választás lesz ennek 
a gyalázatos nemzetölő rendszer 
nek halálos ítélete.

Korbácsot 
a népnek.

Korbácsot a népnek, ha merni 
akar, h.i akarni mer ! Mit az ország 
népe, a nép ő maga. Isten kegyel
méből uralkodó első Tisza István.

Nérói daccal, gőggel és perver
zitással nézi, hogy lobban lángra az 
ország, hogy fogy minden, bogy 
szóm nak össze a szívok, hogy ••só
rög a biÜncs a nép kezén, amelyre 
paiMuraival rátör.

Ott áll most politikai szemét
dombján és gyönyörrel nézi alko
tásait.

A munkapárt meg tapsol a pa
namák értelmi szerzőjének, akinek 
abnormális agy velejéből pattant ki 
az a korcsszülött, amelyet választó
jognak nevez.

Nem tudjuk, vájjon Meczner 
Gyula a Tisza tanítványáé, avagy 
Mecznertől Tisza tanult-e.

Meczner Gyula is ugyanazon 
n cept szerint közigazgat Zemplén
ben. Itt is a „família", a sógorság, 
a koiuuság kapja a legjobb „fala
todat*4,a hatalmat, a tekintélyt.

A bihari gárda uralkodik ma az 
ország fölött. A sógora, egy telje
sen szürke, jelentéktelen ember 
kapja a belügyraiuiszterséget, a cim
borák pedig a többi főméltóságot, 
képviselőházi elnökséget, mindent, 
mindent.

Eladó ma minden Magyaréi sza
gon, amit szemed, szád kíván.

i la akarod tel etsz főispán, fa
míliád minden tagját besegítheted a 
legzsirosabb állásokba, c-.uk add be 
a di n-kad a panama hősöknek.

Mit kívánsz, pajtás, szólj Tisza 
Istvánnak és álmaid megvalósulnak.

„Jüori11 levélpapír, 50 levélpapír és 50 boríték
‘ 1 KORONA.

Landesmann Miksa és Társa könyv- és papirkereskedésében.
k a p u n k  m u i  a a s A n i u  *1- o l t l » l .
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F e n te  kell, hogy hálás is légy átért. 
Kívánhatsz annyi fejet, amennyit 
akarat, a kormány segítségedre lesz 
„kiváló* munkásságodért. Ha nem 
tetetik neked a péntügyigatgató, 
elküldik, ha nem tetsi ik neked a 
polgármester, felfüggesztik, de ha 
parancsolod nagyobb urak fejét is, 
akkor is teljesül a vágyad, csak 
törd meg a megyét, csak dolgozd 
meg a munkapárt számára.

Mintha rokonlelkek lennének 
Tisza István és Mectner Gyula, 
mintha kitalálnák egymás vágyait, 
egymás gondolatait, úgy összevág 
cselekedetük, hazafias munkálkodá
suk. Fütyülnek ők a közvéleményre, 
fütyülnek mindenre, mennek a ma
guk utján tovább, tovább, hiába ki
séri őket az undor, hiába hangzik 
fel az ország jaja, füleik süketek 
maradnak, sziveik érzéketlenek, akár
csak kőből lennének.

Nem hallják az ország már na 
gyón is hangos jajszavát, nem lát
ják a fenyegető öklöket, „szürke 
hályog" vau nemcsak a Tisza István 
szemén, de a munkapártén is. 
Még erőlködnek. még szurony
nyal tartják magukat egy kis 
ideig, még királyi védelem alatt 
szabadon is járnak, du már meg
mozdul minden, már pattanásig fe
szült a húr, a nép ökle már a leve
gőben lóg és százezrek fájdalma ki
törni készül.

Aradon ezrek és ezrek lelke
sedve esküsznek fel a szabadságra, 
a függetlenségre, a vértanuk váro
sából fog az első nagy láng kicsapni, 
amely nemcsak a nemzet hóhérját, 
Tisza Istvánt fogja elseperui, de 
rorabadől az egész rablóvár, amely
nek fundamentuma csak sárból, pi
szokból van összetákolva és amit 
a nép haragja, mint a pelyhe!, 
olyan köunyen fogja a föld színéről 
elseperni.

50 szám. (2)

A város
gazdálkodása.

n yila tk o za ta .

A főispán hivatalos lapja, a 
„Zemplén", és a napraforgóhoz 
hasonlatos „Sátoraljaújhely" — 
tekintettel az uborkaszezonra — 
megint a Farkas Andor szörnyű 
bűneit tálalják fel olvasóiknak 
csemege gyanánt.

A Sátoraljaújhely „Városigaz 
dálkodás“ és a Zemplén „Becsa 
pott képviselőtestület" cinui cik
keire reflektál Farkas Andor pol 
gármester a hozzánk beküldött 
alábbi nyilatkozatban:

Nyilatkozat.
A „Zemplén" és a „Sátoralja

újhely" helyi lapokban cikkek je
lentek meg egy újabb úgynevezett 
szabálytalanságról, mely elkövette
tet t volna a Kérészy főmérnök 11111. 
évi külföldi tanulroányutjáhan szük
séges költségek utalása alkalmával.

Röviden ennyi t : Kérészy fő
mérnök kiutazván a külföldre, vágy- 
két hét múltán táviratozott nekem, 
hogy a képviselőtestület által részére 
tanulmányi költség címén utalt 600 
korona elfogyott, gondoskodjam még 
4UU koronáról. A tanács elé vittem 
az ügyet. A tanács megfelelő meg
oldásúak találta a 4U0 koronának

vissi.léiitendő előleg gyanánt leendő 
utalását. A 400 korona általam tá
virati utón feladatott.

Miután Kérészy a 400 korona 
előleget vissza nem fizette s a szám
vevő erről jelentést tett, a tanács 
azzal a javaslattal állott el«> a kép
viselőtestületnek, hogy engedje el 
Kérószynek a 400 korona visszafi
zetését, hisz a város által lett ki- 
küldve a tanulmányútra a (tiszta 
tényállás, emlékezhetik rá a tanács 
miudeu tagja.

Az iratokat be nem tekintettem. 
11a nem a tényállásnak megfelelő 
adatokat tartalmazzák, illetve, ha 
az akta szerint bizonyos drezdai 
ut költségéről s a tanulmányút „sa 
ját költségén" való fedezéséről van 
szó, az nem tulajdonítható másnak, 
mint az előadó hebehurgyaságának 
s annak a közszolgálat érdekei ro
vására feuforgó gyarlóságnak, mely
nek következtében az illető a he
lyes tényállásnak megfelelő adatok 
megszerzéséhez szükséges utánjárás 
helyett — a hivatalos intézkedés 
alkalmával meg nem engedhető 
módon — légből kapott állításokkal 
indokolja intézkedéseit. Hz a nyilat
kozatom arra az esetre, ha az em
lített két kitétel az iratoknál téuy- 
leg feltalálható,

Székely Elek tisztelt helyette
semnek pedig azt üzenem, hogy 
csak adogassa be továbbra is ada 
gonként az őt bizalmával sem most 
— sem a jövőben meg nem tisz
telő tisztulható közönségnek az 
efféle szabálytalanságok gyanánt 
beállított rettenetes dolgokat s tér 
jessze fel a feleletet a felettes ha
tósághoz az eljövendő fegyelmi 
vizsgálat adatainak szaporítása vé
gett. Ez egyik legfőbb hivatása 
azon a helyen, a hová a képviselő- 
testület feledékeny része beültette.

Sátoraljaújhely, 1U13. jun. 25.
Farkas Andor 
pulgármusler.

F E L S Ő M A G Y A R O

Csak praktikusan
Ne bántsuk a színházat.

Hat csak nemhiába vándorolnak 
Amerikába szeretett felsőiuagyarur- 
szági véreink tömegestől; határú, 
zuttan meglátszik ez a mi kulin 
ránkon. Olyan amerikai szellem és 
praktikusság talán nincs az egész 
öreg Világegyetemben még egy, 
mint amilyen szeretett városunkban 
lábrakapott.

Kevés pénzünk van ugyan, de 
hát ezen hogy segít az élelmes új
helyi jenki ? Praktikus iparkodik 
lenni, s mindjárt azt az eredményt 
éri el, hogy az eldobni és rá
fizetni való dolgokból még pénzt 
sajtol ki. Ez határozottan fényes 
ötlet, igy egyesíteni a hasznosat a 
kellemessel, mindig ügyelni arra, 
hogy panaszra senki másnak ne le
hessen oka. tuiiit legfeljebb a köz
vetlen érdekelteknek. L)e minthogy 
általában érdekelt kevesebb szokott 
lenni, mint netu érdekelt, természe
tesen a panaszjajok is kevésbbé 
mennybehatolók.

Ez azonban csak egyszerű hipo
tézis, mert kinek merne oka lenni 
boldogságban iiszó városunkban pa- 
naszra '( Ugy-e senkinek!

Kevés a pénz. Ez az egyetleu 
zokszó minden vonalon. Más váró 
sok boldogtalan lakói kétségbe es-

nének, hogyha ilyen körülmények 
között kellene valami nagyobbsza- 
básu kulturális célok előmozdítását 
szolgáló terveket és munkálatkoat 
keresztülvinni. Hja, jöjjenek l j- 
helybe! itt megtanítják, hogy a hi
degvér mindent pótol, nem kell 
mindjárt kétségbe esni. Tessék pél
dát venni rólunk. Csatornázni kell ■ 
Nincs pénz, nem csatornázunk * 
punktum! Kinek mi köze hozzá. 
Csak aiuerikaiasan. (Csak az végte
len kár. sőt pech, hogy az ameri
kaiak a Panama csatornával meg 
előztek bennünket ! Szükség volna 
sok mindenfélére ? Az igaz, de te 
kiutettel arra, hogy nincs pénz, nem 
csinálunk semmit.

Nincs pénz? Ha nincs, hát hoz! 
Vannak hasznavehetet en dolgaink, 
renoválni valók ugyan, de semhogy 
ráköltsünk, inkább jövedelmet srófo
lunk belőle.

Itt van mindjárt a színház. Ezt . 
bátran lehetne Fregoli épületnek 
nevezni, igen aktuális kis épület. 
Színház, mozi, vigadó, és politikai 
bankettek tartására szolgáló épület 
egy — teremben, a szükséghez ké
pest. Csak kar, hogy nincs eléggé 
kihasználva. Tanácsolnám, hogy a 
háziasszonyok tartsák ott zsurjaikat 
esténként ; nappal meg a gyerme
keknek lenne kitűnő sporttelep, le
hetne teniszezni, kerekes korcso
lyázni és buvócskát játszaui.

Vaunak-e itt titkos egyházi fe
lekezetek, vagy politikai pártok ? 
Azoknak őszinte szívvel ajánlhatom 
a színházi helyiség alatt keresztül- 
kasul ágazó katakombákat ; bár il
letékes körök figyelmét is ép oly 
oly erővel fel lehetne hívni arra, 
hogy adjak ki nyaralók részére, — 
télen pedig börtönnek válnának be 
ezen helyek kitünően. Egyúttal 
megvolna oldva a humanizmus szem
pontjából ez a kérdés is, hogy a 
raboknak o ykor olykor bálok al
kalmával, vagy zenés színdarabok 
előadásánál szórakozásban is volna 
némi részük, ami a kultúra szem
pontjából is igen fontos és a zenei 
intelligenciát is nagyban fejleszti.

Profán emberek arról a halva
született eszméről tárgyalnak, hogy 
egy uj színhazat kellene építeni a 
modern kor igényeinek megfelelőig 
szabad, uyiit téren, kissé szembe- 
ütlőbb helyen, olyat, ami a város
nak dísze legyen ; s ezt indokoljak 
azzul, hogy a jelenlegi színház meg
van nagyon repedezve, sülyed le
felé, s még összetalál eg) szer dűlni!

L’gvau minek kellene ezt a sze
gény színházat bántani, mikor oly 
nagyszerűen lehet gyüiuülcsöztetui ? 
Ez neiu volna humánus eljárás ! Mit 
szólana Szent István hajdani kirá
lyunk, ha feltámadna és nem találna 
ott azt az épületet, amelynek egyik 
pályájából még ő élvezte a régi 
pogány klasszikusok drámáit ?

Nem, ez szívtelenség volna ! 
Hagyjuk meg azt a szegény épületet, 
hadd álljon ott az épület kor I g- 
végső határáig. Ha egy idegen téved 
Sátoraljaújhelybe, s színházba 
akar menni, ne találja^ azt rneg, 
legalább nem viszi hírül idegeuben 
élő embertársainak, hogy milyen 
gyenge színtársulatokat szoktunk mi 
szubvencionálni, s hogy milyen cse
kélyek a rui kultúra L igényeink.

Góbé.

RS ZAG I H 1R L A P

A iuuuKiány r.-.ai áöácponij. 
szcii.il bebizonyithatóanazOé.»! 
a legjobb szer a száj — és a 
fogak ápolására.
A r a  n « /y  üveg 2 .— k, Lts üveg 1.20 l

Halál
afootballpályán
A sportszenvedély áldozata

Vasárnap délután megrendítő 
hirtelen haláleset zavarta meg a 
gyártelepi fottbailpálva közönségé
nek szórakozása*. Egy fiatal, 17 
éves nyomdásztanuló, Schwartz La
jos, röviddel azután, hogy félben- 
hagyta a játékot, hirtelen összeesett 
és meghalt.

A játéktéren nagy pánik kelet 
kezett s a hirtelen halál okáról 
mindjárt többféle verzió kapott 
szárnyra. Egyebek közt azt is hl* 
Tesztelték, hogy a fiatal embert já 
tékközben súlyosabb természetű üté
sek és rúgások érték s ennek foly
tán szenvedett, volna halálos belső 
sérüléseket.

Ez a híresztelés azonban nem 
felel meg a valóságnak. Schwartz 
Lajos már hosszú idő óla szívbajos 
volt és betegsége következtében 
szivszélhüdhs érte.

Az valószínű, hogy a játékban 
való felhevülés és a testi fárada
lom hozzájárultak a hirtelen halál 
közvetlen okához, aminthogy nem 
egy szívbajos embert tett  mar 
tönkre a túlhajtott szenvedély.

Schwartz Lajost hétfőn délután 
5 órakor temették nagy részvét 
mellett. Az újhelyi nyomdák sze
mélyzete testületileg kísérte utolsó 
útjára a fiatal halottat.

H Í R E K .

— Miklossy eskütétele Az újon
nan kinevezett gör, Katii, püspök 
vasárnap délelőtt tette le hivatalos 
esküjét a király kezébe.

— Füzessery Ödön jubileuma 
Méltó keretben Ünnepelte a tokaji 
jlírás Füzesséry Ödön főszolgabíró 25 
éves szolgálati jubileumát. Ő rá 
tényleg alkalmazni lehet a fehér 
holló mondását, mert toronytuagas- 
ságnyira emelkedik ki megyénk többi 
főszolgabirái közül. Puritán jellemű 
köztisztviselő, ki a mindenkori kor
mányok politikai pressióit csak oly 
mértékben respektálta, meddig lel
kiismeretű engedte. Tényleg járásá
ban sohasem tapasztalhattuk válasz
tásoknál azt a rendszert, tűit — saj 
nos — más fősznlgabirák oly élén
ken kultiváluak ! De az egész járás

/
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mint egy ember ünnepelt és jel* 
lemen, hogy a kerületnek 24 éve 
képviselője, Bernáth Béla mondta az 
ebédnél as ünnepi túsztól. Ezt meg
előzte a városházán a díszközgyűlés, 
melyen a jegyzői kar köszöntötte 
fel és nyújtotta át emlékül ajánd-• 
kaf, egy gyűrűt Tokaj varos pecsét
jével.

— Uj esperes. A megyéspüspük 
Andrus(-akevu> Henrik szentszéki 
tanácsos, varaimig plébánost a sztrop- 
kői kerület esperesévé és tanfel
ügyelőjévé nevezte ki.

— Egyházmegyei áthelyezések A 
megyéspüspök I rhán Istvánt Va
raiméról Monokra, llvaszta .Jánost 
Monokról Varannóra, Lukács .Jó
zsefet Őrmezőről Bárt fára és Kuotz 
Györgyöt Alsóiuislyéről Őrmezőre 
helyezte át segédlolkészi minő
ségben.

Halálozás. Juhász József, nyu
galmazott tolosvai jegyző, f. hó 28- 
áu, 58 éves korában maghalt. T e
metése 25-én, délután ment végbe 
nagy részvét mellett.

— A vidéki hús. Kaptuk és ad
juk a következő sorokat : Székely 
Klek h. polgármester egy rende det 
átlőtt ki Göndör városi állatorvos 
urnák, hogy a vidékről he hozott 
naponkinti húst csak 8 óra után 
vizsgálja meg, tehát olyankor, ami 
kor a husvásárnak mar vége van 
Ez egyenesen dragasag megterem
tésére vezet. A vidéki hús 28 fillér
rel olcsóbb mint a városi vágott 
hús, és ez rniud a mészárosok ja
vara szolgál és a polgárság hátrá
nyára van. Más varosokban a pol
gármester azon van, hogy az élelmi 
szerhez a polgárság olcsóbban jus
son. Mindenütt a vidékiül behozott 
húst minden előnyben részesiliK. 
Nálunk a h. polgármester ur épen 
uz ellenkezőjét csinálja, az olcsó 
hús behozatalát mellőzni akarja, 
hogy e mészáros urak még jobban 
gazdagodjanak a szegény polgárság 
garasain.

— Kassai kulturünnep Abauj- 
Torna varmegye közoktatásügyének 
modern pedagógiai eszméktől átha
tott vezére, 'l akács Béla kir. tanfel
ügyelő által kezdeményezett slöjd 
kiállítás hétfőn nyílt meg. A k i á l 
táson a kultuszminisztert Sziklai 
Ede főispán képviselte, azonkívül 
megjelent dr. Fiacher Uolbrie Ágost 
mtgyéspiispök, a város tanácsa - a 
tanügy számos barátja. A slüjd kul
tusz hatását nagyszabású beszédben 
ismertette l akács Béla tanfelügyelő, 
majd felkérte a kormány képviselő
jét a kiállítás megnyitására. Erre a 
főispán hosszaid) beszéd kíséretében 
jelentette ki a kiállítást megnyitód
nak. Ezután a megjelentek megte
kintették a gazdag alüjd-anyagot, 
amelyben 84 tanintézet vau képvi
selve 20000 tárgygyal.

Greiner Jakabot letartóztattak 
Nawyorkban ahova az »Adriatic« 
hajó egyik első osztályú fülkéjében 
érkezett. Greiner Jakab mint meg
írtuk, hitelezési csalásokat követett 
el, aminek az összege másfél millió 
koronára rúgott. Másfél hónappal 
ezelőtt szökött meg a fővárosi) 31, 
egy ideig Frankfurtban élt Klein 
Géza néven, majd Liverpolból Nt-w- 
yorkba hajózott. A hatóságok meg
indították a kiadatási eljárást.

— Gazdagyülés a Hegyalja erde-
keben. A junius 18 iki gazuagvülé- 
sen Ürucker Jenő dr. királyi tanácsos 
a Magyar Szőllőgazdak Országos 
Egyesülete nevében a dalmát fél
borok és a görög mazsola beüzün* 
lése ellen nyújtott be határozati 
javaslatot, mely a következőkép 
szól : Mondja ki a nagygyűlés, 
hogy 1. a dalműt borok hamisításá
val elkövetett visszaélések gazdáin
kat a legnagyobb aggodalommal 
töltik el, mert ilyiuődoti nem termé
szetes utón készített borok kerül
hetnek az országba és káros versenyt

okoznék borainknak, azért is felhívja hova 
a magyar kormányt, hogy az oszt
rák kormánynál az nsztak hortör 
vény szigorú végrehajtását köve
telje; 2. kívánatosnak tartja, hogv 
az osztrákokkal 1917-ben kötendő 
ui kiegyezés alkalmából Ausztria cs 
Magyarország bortörvényeinek azo
nossága biztosittassék, mely kiva-
nalinát a kormánynak tudom.. .....
hozta '; 3 tiltakozik az ellen, hogv Is 
Görögországgal kötendő ker.*sk 
delmi szerződésben a ruazsolaszőllö, 
mint u borhamisítás és a tuesteség,. J  ad ishau. A budapesti Apolló-s
édes borkészítés egyik főanyaga, v.mi- elsőrangú tagjai adják elő a • 
kedvezményben részesüljön, miért ’
is elv arja a kormány tói, hotrv a

■ öfizetést legcélszerűbb I 
postautalv oynval beküldeni, Buda- 
pózt, \ , Váci-körút 78. m . a. van.

t  Hegedű es zonguraokfatasf 
®1'  Ulai dr. K irp fcthy L is t  i ( And
rása y utca 17). Értekezhetni délután 
•') és ti é.ra között.

Moziszkecs, kabarét es ka 
tonazene. mindhárom i • unniv egy- 

ra | sz« rn 
urna
»n nagy áldozatkészségéből a vá

rosi mozg'Kzinházban három elő- 
•színház 

I láza-
iik az ura:u* c, bohózutos ope- 

rette-szkecc-et, melynek >/. replöi

I,;

kerül sorra »• hó 29 • 
• a városi mozgószinhá-/

Előfizetőinkhez!
Felkérjük lapunk tisztelt elő 

fizetőit, hogy a junius hó végén 
lejárt előfizetési dijat tehetéleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka 
dály legyen.

Ma

gazdiknak ez iránti jogos igényt ajSzőreghy Gyű a, a nálunk is ultalá- 
szerződt’.s megkötésekor figyelembe 
fogja venni. A határozati javaslatot 
B -rnáth Béla országgyülést képvi 
selö pártol*) hozzászólása után egy 
hangu'ag elfogadták.

— Asszonyok harca l' l> r i k 
Györgyné, mezőőr neje, bement De
rű *tcr Jőzsefné cigány asszony luka
sára és arra kérte Demetcrnét, hogy 
a neki kö!c>ön átlőtt lisztet és sót 
adja meg. A eigányasszony erre 
szidalmazni kezdte l ’hrikuéf, .szó 
szót ért, tűig végre is D meterné 
bicskát rántott és a mezőőr felesé
gét o'di lba >zurta olyan alaposan, 
hogy a szerencsétlen asszonyt élet- 
veszélyes sebével a kórházba kellett 
szállítani, Demeterné — egy cigány 
nagybőgős felesége — a tett elkö
vetése után nyomban megszökött. A 
rendőrség most körözi a bicskázó 
asszonyt.

Leegett a Szcgimalom. V.cu
mikor lisztje egész F ‘Isőiuagyarorszag 
gon keres-tt t-s kedvelt volt n.igneiu 
a Borsod-Miskolci malom magához 
kaparitvau a részvényeket, felosz
latta t rős konkurrenciajának a mal
mát. Azóta csak a vasútállomás je
lezte, hogy ott malom is volt, tűért 
6 év óta a malom inar üzemen kí
vül helyeztetett. A kár bistositás 
utján megtérül.

— Hírlapok kartellje. Drágább 
lesz a hirdetés. A Magyar Újság
kiadók Országos Szövetsége május 
28 an nagygyűlést tartott, melyen 
kimondatott, hogy az általános drá
ga-ág hatása alatt az összes lapok tét 
kart'-i he lépnek és a hirdetések az felnőt
dili. i arak kétszeresének díjazása órától. Beiratkozni eh -t d. u 4 
lehelt fogadtatnak el a jövőben. Ki-j tol a ,,Nyul“ kerthlu-igis • -*‘ben 

mondatott, hogy a hirdetésben köz-|E |o  1 1 1
rdok iiino-, tűért minden Iliid.‘lés

hez fűződik egyéni vagy testű éti 
rd**k. Miután pedig manapság min 

denk iuek meggazdagodása a »nyoiu- j [.'^keteh 
dafestéken keresztü.* vezet, semmi
féle egyesület, pénzintézet, i.sLolak, 
vallá felekezetek, jótékonysági in
tézmények közleményeit se.u közlik 
díjtalanul a lapok.

— Magyarorszag legnagyobb es 
legelterjedtebb lapja a Festi llirlaj 
»z uj ju iu- szeptemberi évnogye* 
küszöbén a magyar olvasúrvözöos g 
figyelmét felhívja a következőkre.
A Festi Hir.ap minden irányban 
független, bátor, szókimondó, s/a-

1 v * * 11 sé'gheii r*-szesii t sv.i'ié'Z, 
Adél, a Magyar színház je- 

l'*s tagja, a szép Szapárv Li i. M - y 
tiyoző, a nagytohetsé-gii m i vés /, 
továbbá Sándor József s Fehér 
Gyű a /. a ké-t hivatásos művé-/. A 
• Házasodik az uram minden • ddigi 
szF ecset felülírni', a közönség ál
latid > kuoagá-a kíséri az előad i>t. A 
Festi Hírlap igy irt r..la : Kacagta- 
tóan felépített tuoz szkoi*- ez, m lyre 
büszke lehet az Apolló. A szer“piök 
egytől egyig vérbeli miivé.zek. — 
Folytono> k.»cagá< <■> n\i  tszivii tap>- 
orkánok hallhatók az eiőadas fo vá
rnán, akárcsak egy vigszinh.izi he- 
iuu atón. Mindhárom / í i eset a bu 
dapesti művészek elsőrangú eaba- 
retje előzi meg itt még **iő nem 
adott slágerekkel. Az előadásokon 
résztve>z a miskolci <»5. gyalogezr *d 
kitűnő zenekara is, mely a zene
szamokat kíséri s közben hangver 
senye/. így teliül vaíób m élvezetes 
előadásokra I -h,-t kilátása a közön
ségnek.

Tanctanitas. R vés* Imre elő 
nyösen ismert tánctanár, mint min- 
d-n évben, úgy ez évben is junius 
24-én nyitja meg táncisko'uj it több 
csoportban. Révész tánciskolája az 
intelligencia és szórakozni vágyó 
fiatalság találkozóhely•*. ahol a ta
nú ó ifjúság a szórakozás keretében 
a tánc plasztikus és szép m o zd u l
tain kívül a nélkülözhetetlen illem
szabályokat is éltu’ajdonitja E tan
folyamon a fiatal Kévés/, ki több 
Ízben Fáriaban és Londonhau volt, 
számos újdonságot fog b- mutatni. 
A tánctauitás .* tanú é) if uság sza
mara d - 11 1111 *) órakor veszi kozd—

,, Ny ul*‘ ker t ln dy  is--gél)‘.»n, a 
•k** pt d ig  u g y a n o t t  * s ’c 8 

é)T.4-

‘ fogad abéi Fal

és demokrata irányú, kér-1 lányvilágitá:

a kétségtelenül a legelter j holdas Madarászpark. ilav 
ap, amennyiben péjdány-l 15 20 K. Havi «Hutás 4ó

Dr

hadelv ü
Idlhetlenül ellenzéki újság. A Fc-ti | mellett terül 
Hírlap 
jedteh
száma (hétköznapokon 12" ez<>r, 
sárnap 150 ez* r) a legolcsóbb és 
legnépszerűbb boulevardlapoké‘t is 
felülmúlja. Ezért van legtöbb hird«- 
tése is, lévén a hirdetés a Festi 
Hírlapban célravezetőbb. A Festi 
Hírlap Naptárát az 1914. évre, gaz 
dag szépirodalmi és közhasznú tar
talommal, minden uj előfizető is 
ajándékul kapja, aki legalább ne- 
geydeve járatja a lapot. A Festi Hír 
lap előfizetési ára egy hóra 2 kor- 
40 f, két hóra 4 K 80 f. juliii' — 
szeptemberi negyedévre 7̂  korona.
A Divat-Szalon cimü kitűnő és gaz
dag tartalmú divatlappal együtt ne
gyedévre 9 K 50 f. Az Érdekes Új
ság cimü pompás kiállítású k- pes 
hetilappal együtt negyedévre ü K 
50 f. A Pesti Hírlap kiadóhivatala,

kei
ur köny * keresked

Nyaralni indulok figyelmébe.
Igló a Ss<‘pességeii (lglntur<-d és 

vasúti állomási)) gvö 
nyörit és o'csó n * ar »l.di *h . Igáiról 
a Magas Tátra legszebb pontjai egy 
nap alatt járhatók tue Mind“tifelé 
kitűnő vasút- «;s automnbilösszeköt- 
tetés. A történelmi m-ve/.»*tes-0gű 
Lőcse, Szepesvár, Lapi^refueii, 11* r 
nád it törés, Sztrac-Mial völgy •-.< Doh 

1 -inai jéghjr 'ang I gulkauuasahb ki- 
iudul .ipnntja. A M i :> ar .rsz igi Kár
pátegyesület székhelye. Gyakori 
tar-as kiráudu ások. A varosban 
parkszerű sétányok, forrásvíz, vi - 

gőzfürdő. A város 
I a fe-tői fekvésű 15 

lakások 
6" kor.

Közelebbi felvilározit ássál szolga, 
íz Idegenfargalmi Iroda lglón.

Sz**rkesztő :
K Á R P Á T H Y  l A s z l ó

Szerkesztésért felelős :
A S Z E R K E S Z T Ő S É G .

Tyúkszem,
börkeményedés szemölcs 4S

itt -• tűnik CANNABIN 
;i . zná ata után. I % egje 1 kor. 
p ta.Hjjal 1.40 kor. Három 

üveg hérmentve 3 kor.
ooaaoo

Ex c e l s i o r
hintőpor 48 • ra alatt a kéz,- 
láb és hónajizzadast 1 doboz
1 k or„ postadijjal 1*40 kor,, S 

doboz hérmentve 3 kor.
□□oooo

Hizlalásra legalkalmasabb 40 
s/.á/.alékos phosporsavat tar- 
tarmazó
T a k a r  má n  y mész,
mellyel a disznóknál nagyon 
könnyen 300 kilő hizlalási súly 
* rh*‘tő el. Alkalmazható azon
felül harotufi, borjuk, juhok, 
marhák, ökrök és lovaknál 4 
háromnegyed kiló ára, mely 
hónapokig elég 5 kor. 80 fill.

utánvéttel hérraetve.
I tánvettel vagy a pénz előze
tes beküldése mellett küldi :
í r .  f l e s c h  €  K o ro n a  g y ó g y 

s z e r t á r a  jjy ö r 99

-. :*Un‘u li.-ion
L A N D E S M  \ N  i MIKSA

1041913. vb.

Árverezi hirdetmény.
A saujhelyi kir. jbíróság 91J. V 

444 2 szarun végzésé folytan a 8a- 
ro.-pataki hitelbank 000 K követelésé
nek . - járulékainak behajtása végett 
1913 évi julius 3 an d. e 11 
urakor Saioraljuujhet)b> n Ahdrassy- 
Uie.i t  i az. a att esetleg a vé-grehaj* 
tast szenvedő ujahlu lakasan e l 
árverezem azon 1145 koronára bi- 
csüit ingükül, ni Iveket a saujhelvi 
sir. ívszék 3032 912 V. sz. vegre- 
hajtást rendelő végzésé alapján a 
saujhelyi kir. jhiré-sagi 912. \ . 444 2 
az. vhajtási jt gyzőköny vbeil 1 -15. 
letelek aiatl it loglaltaiu, u, m. bú
torokat sth.

Saujhely 1913. juinus 10.
Rusner Imre kir. bír. vh.

Villan verőre
BERENDEZETT 
könyvnyomdájában 
mindenféle nyom
tatványokat készít

Sátoraljaújhely.
Telefonszam 10.

I N G Y E N  ráfizitcs ntlkül btcstrcl örcji használt granto- 
fonlemczcliet újakra WAGNER ,,HANGSZERK1RÁLY“
Budapest, Júzscf-kürut K>. ~~~
Árjegyzék ingyen. Cinire ügyeljen.
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JOHAN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfspiatz
csakis ez a valódi

kölnivíz, kölniviz-pouder és kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban

N E  T I: S S É k E L F 0  ö  A I) N I
Kölnivíz-szappant. kölnivizet és poudert, ha nincsen raita az eredeti és etrvediil valódi, de sakszor után 
zott JOHAN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfspiatz Akkor nem kell elfogadni helytelen és utáu- 
zott kölnivizet kölnivíz poudert és kölnivíz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény neiu volna kap

ható az Un lakhelyén, mert a világhírű cég magyarországi képviselete ;
HOLCZER EM IL ZO LTÁN , Budapest, V III k é r ,  Szigetvári u. 16 szám

egyszerű levelezőlapra azonnal válaszol és közli hol szerezhető he az eredeti minőség

AZ OLCSÖ HÉT!
I  a Közóhajra f. hö 30-ig g g
■ ■ meghosszabbittatott 1 ■

SZEGŐ ÁRUHÁZA

A budapesti Appolló-szinház legjobb erő inek egyet
len vendégjátéka S. a -ujhelyben a városi színházban

■ Vas& rnap, Junius h 6  2 9 -é n ■
I három fényes előadás I
■ A miskolci 65. gy ezred zenekarának közreműködésével ■

Mindhárom előadást hat elsőrangú művész cabaretje el JZl
meg feltétlenül még itt elő nem adott uj sligetekkel

Városi mozgószinház.

A legjobb az eddigi szkeccsek közö tt !

Házasodik az uram
Bohózatos operett szkeccs 3 felvonásban.

Irta : Ko rciruáros Nándor. Zenéjét llervay Frigyes verseire szerzettel 
Nádor Mihály. Ktndező : Kertérz Mihály.

S Z E R E P L Ő K :
Zseiule István, budai fűszeres 
Katalin, a felesége 
Ötv. Merengené 
Jávorka. kibhivatalnok 
Kopogó, törvényszéki dijnok 
Urunhut, házügynök

Mály Gerő 
Marosi Adél 
Hajnóczy Lili 
Szőregh Gyula 
Fehér Gyula 
Sándor József

A zeneszámokat kiséri s szünet közben hangversenyez 
a m iko lc i 65 gyalogezred zenekara a karnagy dirigálásával

f i i  elő adások kezdete je l A, 6 és 9 órakor
A legpontosabb megjelenést kérjük, mert az előadás nagy terjedelme 

folytán azok késedelem nélkül megkezdődnek.

Jegyek előre vá lthatók Gojdics nővéreknél Tele fon 202. 
Helyárak a plakátokon

6  , I J I :  Á  k irá ly h e lm e c i ó n k , tü z o l tő e g y lc t tő l

Pályázati hirdetmény.
A királyhelmeci önkéntes tűzoltó egyletnél megüre

sedett „tiizoltószolgai1* állásra ezennel pályázatot hirdetek
Felhívom mindazokat, akik ezen állást elnyerni óhajt

ják, hogy sajátkoru!eg irt és erkölcsi bizonyítvánnyal 
felszerelt kérvényeiket nálam fo ly ó  évi ju llus  hó 10 ig 
nyújtsák be.

Az állás javadalma: 50 K fizetés, egy szoba és 
konyhából álló lakás, továbbá megfelelő ruházat.

Az állással járó kötelezetség: a tűzoltó őrtorony és 
szertár, valamint a városháza 3 hivatalos helyisége taka
rítása és a leiszerelések tisztán tartása.

Aki jól, kürtöl előnyben részesül.

Királyhelmec, 1913. junius hó 23.

Kemecsey József, Zvolenszky József,
t' t*t*r- főparancsnok.

t  A KAS S AI  I PARMŰVÉSZETI  
f  KIÁLLÍTÁSON NAü Y arany *
f  É RE MME L KITÜNTETVE. J

.1 KASSAI blTUKKKSZITÖ IPAKOSUK
f  ÁRUCSARNOK SZÖVETKEZETE, f

J  Mint az Orazájos Kázponti ^ 
f  Hitelszöverkezet tagja. :-i é

* K A S S A ,  F Ő - U T C Z A  i  
i  10. SZÁM I EMELET. £ 

í  Állandó butorkiállitásl t

Nyc-n atoll liirCtinain AiKíü th Kci.y\i.yi n ca|;.l;n ^üicjraljüujht'ly.

Nagy, teljesltöképes keres

kedelm i vállala t Ausztriában, 

azonnali je lentkezésre, fűszer 

és gyarm atáruüzle tekben jó l 

bevezetett

képviselőt keres.

Ajánla tok „képv ise lő - je lige 

alatt a kiadóhivatalba kére tnek
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